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  الملخص
  :ملخص البحث

اســتخدام الوســائل التعلیمیــة المتعــددة فــي تعلــیم فــن اداء مــسكات  عــن اثــر      هــدف البحــث الــى الكــشف
وتكونـت عینـة البحـث ، وأستخدم الباحث المنهج التجریبـي لمالءمتـه لطبیعـة البحـث، المصارعة الرومانیة  

جامعـــة  صـــالح الـــدین /  مـــن طـــالب الـــسنة الدراســـیة الثانیـــة فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة طالبـــاً ) ٢٠(مـــن 
، الطـول(وتم التكافؤ فیما بینهم في متغیـرات ، طالب لكل مجموعة) ١٠(ن على  مجموعتین  بواقع موزعی
  . عن عدد من عناصر اللیاقة البدنیة المختارةفضالً ) العمر، الوزن

 اما المجموعة الضابطة فقـد تـم تعلیمهـا ،استخدمت المجموعة التجریبیة الوسائل التعلیمیة المتعددة
أســابیع وبمعــدل ) ٦(واســتغرق تنفیــذ البرنــامج .  االمــريأســلوب باســتخدامح والعــرض  فقــط عــن طریــق الــشر 

إذ تــم البــدء بتنفیــذ ، )  دقیقــة٩٠( زمــن الوحــدة التعلیمیــة الواحــدة  وكــانوحــدات تعلیمیــة لكــل مجموعــة) ٦(
الوســــــط (اإلحــــــصائیة   وأســــــتخدم الباحــــــث الوســــــائل ٢٠٠٨ /٤ /٤  ولغایــــــة٢٠٠٨/ ٣ /٣٠التجربــــــة فــــــي

  . )ت(  واختباراالنحراف المعیاري، يالحساب
  :وأستنتج الباحث مایأتي

 األساســیةمــسكات التعلــم فــن أداء  ذو فاعلیــة وتــأثیر ایجــابي فــي ة المتعــددل التعلیمیــةائان اســتخدام الوســ -
  .في الرومانیة 

                 علــــــــــــــــى  المتعــــــــــــــــددةالتعلیمیــــــــــــــــةائل تفــــــــــــــــوق المجموعــــــــــــــــة التجریبیــــــــــــــــة التــــــــــــــــي اســــــــــــــــتخدمت الوســــــــــــــــ -
  .مصارعة الرومانیة ال في األساسیةمسكات التعلم فن أداء في ة الضابطة المجموع

  فـي تعلـملمتعددة ا مزید من الدراسات للتعرف على فاعلیة الوسائل التعلیمیةأجراء  الباحثوأوصى
 . أخرى في فعالیات المهارات الحركیة المختلفةمسكات أخرى من المسكات  المصارعة الحرة والرومانیة و ال
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٠٠٩ –) ٥١( العدد –) ١٥( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ABSTRACT  
Effects of  using  the multi learning instruments in learning 

some Greco roman wrestling holds. 
Assistant lecturer 

Ferhad .A. Mustafa 
University of Salahadin / college of physical education 

 
 The research aim at being acquainted with the effects of using the multi 

learning instruments in learning some Greco roman wrestling. Since it is 

convinced to the nature of research, the experimental method was used. The 

sample included 20 sop no vesper in college of physical education, University of 

sallahadden. The sample divided into two groups with 10 students each. The 

equality was done in the variables of height, weight, age, and selected physical 

fitness compound. 

 The first experimental groups used the learning by multi learning 

instruments, while the second experimental group was learned by desecration 

and demonstration. The program lasted (6) weeks with (6) week for each group. 

The duration of each learning session was (90) minutes. The program lasted 

from 30 -3 -2008   to 4 -4 -2008. The data were processed statistically by using 

the mean, Standard   deviations, t. test.   

 The researcher included the following:  

  Using the multi learning instruments is impressive and has positive effects in 

the performance technique of, Greco roman wrestling holds.  

- The researcher recommended conducting additional studies to know the 

effectiveness of multi learning means for instruments in the learning of other 

catches from the freestyle wrestling means, and that of Greco roman wrestling 

holds, and the different moveable skills from other activities.  
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 ٢٦

   : التعریف بالبحث-١
  : المقدمة وأهمیة البحث ١ – ١

 التقــــدم التكنولــــوجي دورا فــــي امــــداد المعلــــم بــــأدوات  واجهــــزة تــــساعد علــــى ســــهولة توصــــیل یــــؤدي
اذ ویعــد اســلوب الوســائط المتعــددة واحــدا مــن صــور تكنولوجیــة التعلــیم الحدیثــة ، المعلومــات الــى الدارســین 

وتقـــوم ،  وظیفیـــا مـــن خـــالل الجـــزء التعلیمـــي لتحقیـــق اهـــداف محـــددة منظومـــة تعلیمیـــة تتفاعـــل تفـــاعآلتعـــد 
 ه وفــق خصائــص علــى فــي الجــزء التعلیمــيیــسیر لكــل مــتعلم أن حالوســائط علــى تنظــیم متتــابع محكــم یــسم

   ).٣١، ١٩٨٣،منصور (وان یكون نشیط وایجابي طوال فترة مروره به ، الممیزة
 المعنیـــیناالمرالــذي یجعــل ،الت النــشاط التعلیمــي  الوســائل التعلیمیــة المتعــددة مــن أهـــم مجــاوتعــد

  .بالتربیة یولونها عنایة خاصة في العملیة التدریسیة فهي تؤثر في نجاح العملیة التعلیمیة 
 األســاس تــوفیر مــایلبي،وســائل التعلیمیــة المتعــددة أهمیــة كبیــرة فــي العملیــة التعلیمیــة منهــا للأن 

جعـل الخبـرات باقیـة  ونشاط التالمیذ، وكـذلك تـوفیر خبـرات واقعیـة و رة اهتماموٕاثاالمادي المحسوس للتفكیر 
وتعمـل علـى ،  الحصول على خبرات یـصعب توفیرهـا بالوسـائل اآلخـرىهااآلثر فترة طویلة یمكن عن طریق

  . )٦٠٨ ، ٢٠٠٤ ، أبراهیم (األخطاءزیادة عمق التعلم وعالج الكثیر من 
یة المتعددة هي أستخدام مجموعـة مـن الخبـرات الوسائل التعلیم (Jim hoekema,1992) ویعرف

التربویة التي احسن أختیارها بدقة والتي عندما تقدم للمتعلم من خالل طرق التدریس المختارة فانها سـتعزز 
  .اآلهداف السلوكیة المرغوبة فیهابعضها البعض لدرجة تمكن من تحقیق 

 (Jim hoekema, 1992, 28)  
وان ، ن الوسائط المتعددة من العوامل التي تـؤثر بایجابیـة فـي المـتعلم ا )" ١٩٩١، عباس(وتذكر       

  ). ٩٥، ١٩٩١،عباس"(استخدام المعلم لها بصورة متنوعة یسهم في تحقیق نوعیة أفضل من المتعلم
ان هـــذا البحـــث یكتـــسب اهمیـــة مـــن خـــالل تجریـــب الوســـائل التعلیمیـــة المتعـــددة فـــي تعلـــم فـــن أداء مـــسكات 

  . الرومانیة االساسیة لمصارعة
وهـي ، بمهاراتهـا الفردیـة غزیـرة الفردیـة وهـي أأللعـاب انـشطة احـدى فعالیة المـصارعة الرومانیـة وتعد

 والمثابرة والشجاعة اثناء تعلم مسكاتها المختلفة اإلرادةمن االلعاب التي تجعل المتعلم یشعر بالسعادة وتنمیة 
وان مرحلــة ،  للتقــدم فــي مــستوى االداء مهمــةقاعــدة  المــسكات االساســیة كعلــىمــصارعة الوتعتمــد فعالیــة ، 

كمـــا انهـــا الـــسلم لالرتقـــاء نحـــو االجـــادة ،تعلـــیم المـــسكات هـــي أصـــعب مرحلـــة ولكنهـــا الزمـــة لرفـــع المـــستوى 
وعلیـــه ترجـــع أهمیـــة البحــث الـــى أنـــه یقـــدم نموذجـــأ الســتخدام بعـــض الوســـائل التعلیمیـــة المتعـــددة ، واالمتیــاز 
)  رمــــي الــــورك ، حجــــز الرقبــــة مــــع دوران، رمــــي بلــــف ذراع،هــــاف تــــاف(ي مــــسكات االساســــیة وهــــاللــــبعض 

انـه ، فـضًال عـن  منها في تطویر عملیة التدریس في هذا المجالاالستفادة بحیث یمكن ،لمصارعة الرومانیةل
یكـشف عــن بعـض مــسكات التـي تبــین مـن خاللهــا مــدى فاعلیـة الوســائل التعلیمیـة المتعــددة فـي الــتعلم بعــض 

  .   یصل الیه الطالب  الذيساسیة في المصارعة الرومانیة من خالل مستوى اآلداءمسكات االال
  : مشكلة البحث ٢ – ١
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 واالســالیب التــدریسطرائــق اســتراتیجیات و  سینتتمثــل مــشكلة البحــث الحــالي بوجــود حاجــة ملحــة لتحــ
 المــــصارعة فعالیــــةالمــــستخدمة فــــي تــــدریس میــــدان مــــن میــــادین المعرفــــة فــــي التربیــــة الریاضــــیة اال وهــــي 

. لدى الطالب وتنمیة ثقـتهم بانفـسهم  والقدرات البدنیة والمهاریةفضال عن رفع مستوى التحصیل. الرومانیة
تــدریس  فــي االســلوب الوســائل التعلیمیــة المتعــددة مــن هنــا یــسعى الباحــث الــى التحقــق تجریبیــا مــن فاعلیــةو 

  .  في كلیة التربیة الریاضیةالثانیة السنة الدراسیة  لطالب فعالیة المصارعة الرومانیة 
التـدریس فـي كلیـة ت الباحـث المتواضـعة فـي مجـال امـن خـالل خبـر ویمكن القول ان مشكلة البحث تبلورت 

ق التــدریس فــي التربیــة الریاضــیة وجــد ان ئــ وطراألســالیبالباحــث ، فــضًال عــن مالحظــة التربیــة الریاضــیة
، وغیرهـا ةوالتكنولوجیـخدام الوسـائل التعلیمیـة المتعـددة  كاست المختلفةالتعلما في تنمیة مهارات تقصیر  هناك

صـور المتحركـة ، صـور فوتوغرافیـة (  الوسائل التعلیمیة المتعددة مكونة من استخداملذا لجاء الباحث الى 
أسـتخدام   ومن هنا برزت مشكلة البحث في محاولة الكشف عـن اثـر ). الهیدبروجكتر، وتصویر فیدیوي ، 

  .مصارعة الرومانیة الة المتعددة في تعلم فن اداء مسكات االساسیة في الوسائل التعلیمی
   هدفا البحث٣ – ١
 فـي األساسـیةمـسكات ال بعـضاستخدام الوسائل التعلیمیة المتعددة فـي تعلـم فـن اداء   الكشف عن اثر-١ 

  . الرومانیة المصارعة
 فــي األساســیةمــسكات ال فــن اداء  الكــشف عــن الفــروق بــین المجمــوعتین التجریبیــة والــضابطة فــي تعلــم-٢
  .مصارعة الرومانیةال
  :  البحث فرضیتا  ٤ – ١

  أفترض الباحث ما یأتي 
  . في  تعلیم فن اداء مسكات المصارعة الرومانیة  ایجابیاً تأثیرالتعلیمیة المتعددة  الوسائل تؤثر -١
كات المـصارعة الرومانیـة  البحـث فـي تعلـیم فـن اداء مـسمجمـوعتي توجد فروق ذات داللة معنویة بـین -٢

  . التجریبیة المجموعةولصالح 
    مجاالت البحث ٥ – ١
  .جامعة صالح الدین /   طالب السنة الدراسیة الثانیة بكلیة التربیة الریاضیة : المجال البشري – ١
   ٤/٤/٢٠٠٨   ولغایة ٢٠٠٨ /٣/ ٣٠ من ابتداءَ  : ألزماني المجال – ٢
  .الدین  جامعة صالح/مصارعة في كلیة التربیة الریاضیة  قاعة ال: المجال المكاني – ٣
  
  
  
  
  : االطار النظري والدراسات السابقة-٢
   :االطار النظري ١-٢
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  :المتعددة الوسائل التعلیمیة ١-١-٢
 باالمكـان التكامـل اصـبحمع التطور السریع في مجال استخدام التقنیات وخاصة في مجال التعلیم 

 یــؤثر كــل منهــا فــي اآلخــر وتعمــل جمیعــأ مــن ،  الوســائل التعلیمیــة المختلفــةبینــه وبــین مجموعــة اخــرى مــن
.  وتــسمى هــذه المجموعــة بأســم الوســائط المتعــددة ،أجــل تحقیــق مجموعــة مــن اآلهــداف التعلیمیــة المختلفــة

 الكومبیـــوتر تجهیـــزاتوســـائط معاونـــة فـــي العملیـــة التعلیمیـــة تجمـــع بـــین : وتعـــرف الوســـائط المتعـــددة بأنهـــا 
 الملحقــة لتقــدیم مــزیج مــن نــصوص والرســوم البیانیــه والــصوت والرســوم المتحركــة وأفــالم واالجهــزةجــه وبرام

  .الفیدیو والبیانات وغیر ذلك من المعلومات 
حیث یـتم تجمیـع الطـالب فـي مجموعـات حـسب ،  هذه التقنیة الحدیثة في التدریساستغاللویمكن 

رائیــة وذلــك اثنــاء حــصص النــشاط أو اوقــات الفــراغ او بــرامج اث صــفوفهم الدراســیة وتقــدم لهــم مــشكالت او
فـــردي ومـــن خـــالل  حـــصص مـــسائیة ویمكـــن ان یـــشترك الطـــالب فـــي حـــل المـــشكالت بـــشكل جمـــاعي أو

دراســـة  التــسهیالت التــي توفرهــا هــذه الوســائط المتعــددة یـــستطیع الطــالب التوصــل الــى حــل المــشكالت أو
  ).٢٠٠٤،٦١٠، أبراهیم (البرامج االثرائیة 

   :الوسائل التعلیمیة ٢-١-٢
والطـــرق المختلفـــة التـــي ،  التعلیمیـــةواألجهـــزة، والمـــواد، األدواتإن الوســـائل التعلیمیـــة هـــي مجمـــوع 

بحیـث تنقـل ، أو الوصـول الیـه،لنقل محتـوى تعلیمـي ، یستخدمها المعلم بخبرة ومهارة في المواقف التعلیمیة
ت قـوبو ، وتـساعد علـى تعلـم فعـال بجهـد أقـل، محـسوسةالمتعلم مـن واقـع الخبـرة المجـردة الـى واقـع الخبـرة ال

  . ارخص في جو مشوق ورغبة نحو تعلم أفضل ةأقصر وكلف
وان الوســائل التعلیمیــة تــساعد فــي توصــیل المعلومــات والمواقــف واالتجاهــات والمهــارات المتــضمنة 

ــــة الــــى المتعلمــــین  ــــساعده، للمــــادة التعلیمی ــــ متا  م علــــى ادراك هــــذه المعلومــــات ادراكــــوت  وان اختلفــــت ا  قارب
الوســائل التعلیمیــة مــشوقة الــى المــتعلم ممــا یزیــد دافعیتــه وقیامــه بنــشاطات تعلیمیــة  كمــا تعــد" .المــستویات 

لــذلك تتبــسط المعلومــات واالفكــار وتوضــیحها ممــا یــسعد ، لحــل المــشكالت والقیــام باكتــشاف حقــائق جدیــدة 
  )٢٢٥،  ١٩٩٩ ،الحیلة" (. الطلبة على القیام باداء المهارات كما هو مطلوب منهم

 :التصنیفات الوسائل التعلیمیة  ٢- ١- ٢

ومـــن التــــصنیفات العلمیـــة التــــى تتمیـــز بالبــــساطة والـــشمول الــــى حـــد كبیــــر التـــصنیف الــــذي أورده 
  :اآلتیة األصناف علیها التقنیات التربویة الى أطلقحیث قسم الوسائل التعلیمیة التي  ) ١٩٨١،حمدان(

  :المرئیة  - ١
 فــــي عرضــــها كالــــصور اآلالتال تــــستخدم  آلیــــة مرئیــــات ثابتــــة غیــــر األول وقــــسمها الــــى صــــنفین

   .والنماذجوالرسوم التوضیحیة والمواد المطبوعة والخرائط 
 التي تحتاج الى اسـتخدام أجهـزة واالت فـي عرضـها اآللیة المرئیات الثابتة فهيأما الصنف الثانى 
  .المواضیع غیر النافذة  و الثابته والصور واألفالمومنها الشرائح والشفافیات 

  
  : السمعیة  - ٢

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٩

وتــضم التــسجیالت الــسمعیة بأنواعهــا واآلذاعــة التعلیمیــة ســواء كانــت ضــمن المؤســسات التعلیمیــة 
  . العامة اإلذاعات مباشر أو خارجها الى وبإشراف

 ):المركبة (السمعیة المرئیة  - ٣

ركــة الــصامتة والــصائتة والبــرامج  التعلیمیــة المتحاألفــالم ومعهــا     وهــي تجمــع المیــزتین فــي ان واحــد 
   .     ةااللكترونیالتلفزیونیة والفیدیویة والبرامجیات في االالت التعلیمیة والحاسبات 

   )٣٧,١٩٨١،حمدان                                                                         ( 
  : الرومانیة  في المصارعةاألساسیةالمهارات  ٣- ١- ٢

 الیقــف عنــد تعلــم تكنیكهــا بــل كبیــراً  مجهــوداً  اذ تتطلــب األخــرى األلعــابة المــصارعة عــن بقیــة تختلــف لعبــ
،  النـزالإلنهـاء قوة عالیة لمقاومة مسكات الخصم  والتي تقـام علـى بـساط محـدد المـساحة ولـزمن قـصیر إلىتحتاج 

ثـه عـن طریـق الوسـائل التعلیمیـة  بحإلجـراءالمـصارعة  فـي لعبـة لذا ارتأى الباحث استخدام بعض المهارات الشائعة
صـالح  جامعـة – فـي كلیـة التربیـة الریاضـیةنیـة الثاالـسنة الدراسـیةوان هذه المهارات هي من ضمن مفردات منهاج 

   .الدین
  مسكة هاف تاف  -
 رمي بلف الذراع  مسكة -
 حجز الرقبة مع دوران  مسكة -
  )١٠٣ ،١٩٨٧ ،نصیف(                                               .رمي الورك  مسكة -
  : الدراسات المشابهة٢-٢
   :)٢٠٠٢( دراسة علي ١-٢-٢
البدنیـــة  والمهاریـــة  فـــي تنمیـــة بعـــض الـــصفات ) الفیـــدیو( الوســـیلة التعلیمیـــة لجهـــاز اســـتخدامأثـــر " 

  "االساسیة بكرة الطاولة
فــي تنمیــة بعــض ) یوالفیــد(هــدفت الدراســة الــى الكــشف عــن اثــر اســتخدام الوســیلة التعلیمیــة لجهــاز 

إذ شملت عینـة البحـث مـن العبـوا نـادي الـشهید سـیروب ،  بكرة الطاولةاألساسیةالصفات البدنیة والمهاریة 
ــالغ عــددهم  قــسمت ،  فــي محافظــة نینــوى العبــاً ) ١٥(مــن اصــل ) ٦(الریاضــي للــشباب بكــرة الطاولــة والب

بینمــا المجموعـــة ، ) الفیــدیو(لوســیلة التعلیمیــة تــدریبها اأثنــاء تجریبیــة تتلقــى األولــىالعینــة الــى مجمــوعتین 
 بعد ان تم . الوسیلة التعلیمیة بل تكتفي بشرح وعرض الحركات من قبل المدربتتلقلم ) الضابطة(الثانیة 

 البدنیــــة والحركیــــة الــــصفاتوبعــــض ،العمــــر، الــــوزن، الطــــول: التكــــافؤ بــــین المجمــــوعتین  فــــي المتغیــــرات 
  :أتي واستنتج الباحث ما ی ،المختارة

 فـــي تطـــویر بعـــض الـــصفات البدنیـــة ا   ایجابیـــوتـــأثیراً ذو فاعلیـــة ) الفیـــدیو( ان اســـتخدام الوســـیلة التعلیمیـــة -
    .شباب سیروب الریاضي بكرة الطاولةوالمهاریة لالعبي 

فـي تـدریب فـرق الـشباب لتطـویر الـصفات البدنیـة ) الفیـدیو( الباحـث باسـتخدام الوسـیلة التعلیمیـة وأوصى -
  . لالعبي كرة الطاولةاألساسیةة والمهاری

  ) ١٤٤، ٢٠٠٢، علي                    (                                                  
  
  ) :٢٠٠٤(مطرود  دراسة ٢ -٢-٢
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 ٣٠

ــة " ــر اســتخدام الوســائل التعلیمی ــة(اث ــة والمتحرك ــصور الثابت ــبعض ) ال ــي التحــصیل المهــاري ل ف
  " بالمصارعةاألساسیةالمهارات 

فــي ) الــصور الثابتــة و المتحركــة(هــدف البحــث الــى الكــشف عــن أثــر اســتخدام الوســائل التعلیمیــة 
وأســتخدم الباحــث المــنهج التجریبــي لمالءمتــه ،  بالمــصارعةاألساســیةالتحــصیل المهــاري لــبعض المهــارات 

لیــة التربیــة  مــن طــالب الــسنة الدراســیة الثالثــة فــي كطالبــاً ) ٢٧(وتكونــت عینــة البحــث مــن ، لطبیعــة البحــث
وتم التكـافؤ فیمـا ، طالب لكل مجموعة) ٩(جامعة الموصل موزعین على ثالث مجامیع بواقع / الریاضیة 

  . عن عدد من عناصر اللیاقة البدنیة المختارةفضالً ) العمرو   الوزن و الطول(غیرات بینهم في مت
 المجموعةبینما ) الفیدیو( في عملیة التعلم الصور المتحركة األولىاستخدمت المجموعة التجریبیة 

 امـا المجموعــة الـضابطة فقـد تـم تعلیمهـا فقــط ،التجریبیـة الثانیـة اسـتخدمت فـي عملیــة الـتعلم الـصور الثابتـة
أسـابیع وبمعـدل ) ٨ (المنهـاجواستغرق تنفیـذ . عن طریق الشرح والعرض دون االستعانة بالوسائل التعلیمیة

إذ تـم البـدء بتنفیـذ التجربـة ، )  دقیقـة٩٠(ة التعلیمیـة الواحـدة زمن الوحد، وحدات تعلیمیة لكل مجموعة) ٨(
، الوســـط الحـــسابي: (اآلتیـــة اإلحـــصائیة  وأســـتخدم الباحـــث الوســـائل ٧/٥/٢٠٠١ ولغایـــة ٦/٣/٢٠٠١فـــي 

  ). لقیاس اقل فرق معنوي)L.S.D(اختبار ،تحلیل التباین باتجاه واحد ، االنحراف المعیاري
  :وأستنتج الباحث مایأتي

  . عینة البحث إلفراد الوسیلة التعلیمیة ذو فاعلیة وتأثیر إیجابي في التحصیل المهاري استخدام  إن-
ــــوق المجموعــــة التجریبیــــة - ــــى تف ــــي األول ــــصور المتحركــــة اســــتخدمت الت ــــى المجمــــوعتین ) الفیــــدیو( ال عل

 . االخرتین
 فــي عملیــة التعلــیم )الفیـدیو( الوسـیلة التعلیمیــة الــصور المتحركــة اســتخداموأوصـى الباحــث ضــرورة 

  .)٨٧ ،٢٠٠٤، مطرود ( للمهارات الحركیة بالمصارعة
   : البحثإجراءات -٣
   . لطبیعة البحثلمالئمتهاستخدم الباحث المنهج التجریبي  :  منهج البحث١-٣
   : مجتمع البحث وعینته٢-٣

صـالح امعـة  ج– في كلیة التربیـة الریاضـیة الثانیةتكون مجتمع البحث من طالب السنة الدراسیة 
 اما عینة البحث فقد تكونـت مـن طـالب ًا، طالب)٨٨( والبالغ عددهم ٢٠٠٨-٢٠٠٧ الدراسیة الدین للسنة 

طالب ) ١٠(شعب وبواقع) ٤( والبالغ عددهم انیة من شعب السنة الدراسیة الثعشوائیاً  تم اختیارهم تینشعب
 وقــد ،دم تجانــسهم مــع بقیــة افــراد العینــةلكــل شــعبة بعــد ان اســتبعد الباحــث عــددأ مــن افــراد العینــة وذلــك لعــ

 فـضال عـن لوسائل التعلیمیة المتعددة  االى مجموعة تجریبیة تتلقى تدریسها باستخدام وعتین قسمت المجم
 )*(مـن قبـل مـدرس المـادة أالمـري األسـلوب اسـتخدمتبینما المجموعة الـضابطة ، الشرح للواجب الحركي 

  . ذلكیبین) ١(رقم والجدول 
  )١(قم ر الجدول 

   المستخدم في التدریسواألسلوب عدد افراد العینة یبین

                                      
  صالح الدین  جامعة–           كلیة التربیة الریاضیة هاد علي مصطفى م فر .م) *(
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 ٣١

عدد    التدریسأسلوب  المجموعة
  طالب

  عینة البحث  المستبعدین

  ١٠  ٥  ١٥   استخدام الوسائل التعلیمیة المتعددةاسلوب  ةالتجریدی
  ١٠  ٨  ١٨  )التقلیدي (األسلوب  ضابطةال

  ٢٠  ١٣  ٣٣    المجموع
   :ث تكافؤ مجامیع البحث الثال٣-٣
  : التكافؤ في العمر والطول والوزن ١-٣-٣

  :تمت عملیة التكافؤ بین مجامیع البحث لضبط المتغیرات االتیة 
  )مقاسأ بالسنوات( العمر الزمني -
  ) مقاسأ بالسنتمترات( الطول -
  . ذلك یبین) ٢(رقم والجدول )   مقاسأ بالكیلو غرام( الوزن -

  )٢(رقم الجدول 
  ).الوزن ، الطول ، العمر(مجموعتي البحث في متغیرات  داللة الفروق لیبین 

  التجریبیة  الضابطة  المجموعة
  ع±  -س  ع±  -س  المتغیرات

   المحسوبةتقیمة 

  ٠.١٣٥  ١.٨٠  ٢٠.٥٠  ١.٣٠  ٢٠.٤٠  سنة/ العمر 

  ٠.٣٧  ٥.٦٢  ١٧٢.٤٧  ٥.٧٣  ١٧١.٣٣  سم/ الطول 

  ٠.٤٧  ٧.٠١  ٧١.٧  ٨.٩٩  ٦٩.٨٨  كغم/ الوزن 

     )٢,٢٨() =  ٩( امام درجة حریة)٠.٠٥( ≤یة عند نسبة خطأ الجدول) ت( قیمة -
متغیرات   فيمجموعتي البحثانه الیوجد فروق ذات داللة معنویة بین ) ٢(رقم  من الجدول یتبین

) ت(وهــي أقــل مــن قیمــة  ) ٠.٤٧ ــــ٠.١٣٥(المحــسوبة مــابین ) ت (قــیماذ تراوحــت  والعمــر الــوزن و الطــول
مجمـوعتي وهـذا یعنـي تكـافؤ ) ٢,٢٨(والبالغـة ) ٩(درجـة حریـة  وٕامـام )٠.٠٥( ≤الجدولیة عند نسبة خطأ 

  .أعاله بتلك المتغیرات البحث
  
  
  
   : البدنیة المختارةالصفاتالتكافؤ في  ٢-٣-٣
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 ٣٢

وتــم اســتخالص مجموعــة مــن ،  تحلیــل المحتــوى لــبعض المراجــع العلمیــةأســلوباســتخدم الباحــث 
  . )٢٠٠٤ ،مطرود ()١٩٩٥ ،حسانین()  ١٩٨٧ ،نصیف( البدنیة والحركیة الصفات

  
   :اآلتیة التحلیل عن تحدید العناصر البدنیة والحركیة وأسفر

 القـوة ، القـوة االنفجاریـة لألطـراف العلیـا، القوة االنفجاریـة لألطـراف الـسفلى،القوة القصوى( القوة العضلیة -
  .)الممیزة بالسرعة لألطراف السفلى

  .)  مطاولة الجهازین الدوري والتنفسي، البطن– الرجلین – الذراعین مطاولة القوة لعضالت( المطاولة -
 .)  سرعة االستجابة،  السرعة االنتقالیة،السرعة الحركیة( السرعة -
  .)األكتافمرونة ، مرونة العمود الفقري( المرونة -
 . الرشاقة -
 . التوازن -
  . التوافق -

والتــــدریب  فــــي مجــــال المــــصارعة ) *(صاصثــــم قــــام الباحــــث بعرضــــها علــــى ذوي الخبــــرة واالختــــ
 األساسـیة بعض مهـارات  البدنیة والحركیة المؤثرة في تعلمالصفاتالریاضي واالختبارات بهدف تحدید اهم 

 العناصر من وجهة نظر المختصین والتـي حـصلت علـى نـسبة هذه وقد استخلص الباحث اهم ،المصارعة
  : وهي تكراراً  ثراألك واقتصرت على العناصر فأكثر )%٧٥(اتفاق 

  . القوة االنفجاریة لألطراف السفلى -
  . القوة الممیزة بالسرعة لألطراف السفلى -
  . مرونة العمود الفقري -
  .مطاولة القوة -
  

                                      
   صالح الدینجامعة/ كلیة التربیة الریاضیة   د احمد توفیق                          . أ)*(

   صالح الدین جامعة/                      كلیة التربیة الریاضیة قاسم المندالوي    د .أ    
  صالح الدین جامعة /      كلیة التربیة الریاضیة                السراج       فؤادد .م. أ   
  صالح الدین جامعة /  كلیة التربیة الریاضیة                        فداء اكرم سلیم د.م. أ   

  صالح الدینجامعة /  كلیة التربیة الریاضیة               سرهنك عبد الخالق       د.م    
  صالح الدینجامعة / كلیة التربیة الریاضیة د ثائر عبد االحد أوغسطس               .    م

  صالح الدینجامعة / كلیة التربیة الریاضیة                    جمیل خضر          د. م   
  صالح الدینجامعة / كلیة التربیة الریاضیة د عبد اهللا مجید                           .    م
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 ٣٣

وبعــد تحدیــد العناصــر تــم تحدیــد االختبــارات الخاصــة بكــل عنــصر مــن قبــل المختــصین الــذین تــم 
واالختبــارات التــي تــم ،  الــسابقةصفات عرضــت علــیهم هــذه الــنذكــرهم أنفــأ فــي مجــال التربیــة الریاضــیة الــذی

  :ترشیحها هي
  . اختبار الوثب الطویل من الثبات لقیاس القوة االنفجاریة لألطراف السفلى-

  ) ٣٩٩ ، ١٩٩٥ ،حسانین  (                                                                          
ثـوان لقیـاس القـوة ) ١٠( اداء خـالل ألسـرع متكـررامال مـن وضـع الوقـوف بـشكل  اختبار ثني الركبتین ك-

  .)١٩٨٨،٢١٢ ،خریبط ( الممیزة للسرعة
 مرونــة العمــود الفقــري تــم قیاســه باختبــار دفــع الجــذع الــى االعلــى مــن وضــع االســتلقاء )كــوبري( اختبــار-

طرافوقیاس المسافة بین كعب القدم    .)٣٥٢ ، ١٩٨٢ ،عالوي ورضوان  ( الیدأصابع وٕا
  لقیاس مطاولة القوة . اختبار الجلوس من الرقود من وضع الثني الركبتین حتى التعب  -

)                                                  ،١٩٩٥ ،حسانین     (                                                                          
 مـــن تكـــافؤ مجمـــوعتي البحـــث فـــي اختبـــارات بعـــض االتیـــة اإلحـــصائیة إجراءبـــقـــام الباحـــث بعـــدها 

  .)٣(رقم الجدول في وكما مبین  اللیاقة البدنیة والحركیة الصفات
  )٣(رقم الجدول 

   اللیاقة البدنیة المختارة لمجموعتي البحث صفات داللة الفروق لبعض یبین
  التجریبیة  الضابطة  المجموعات 

  ع±  -س  ع±  -س  المتغیرات
) ت( قیمة 

  المحسوبة 

  ١.٦٦  ١.٠  ٢.٢٧  ٠.٢١  ٢.٢٢  سم/القوة االنفجاریة لألطراف السفلى
  ٠.٤٨  ١.٨٠  ١١.٨  ١.٦٨  ١١.٤  ثا/ القوة الممیزة بالسرعة 
  ١.٣٣  ١١.٧٥  ٥٩.٠٥  ١٢.٤٠  ٥٨.٢٠  سم/ مرونة العمود الفقري 

  ٠.٨٢  ٤٧.٦  ٣٠.٨٠  ٤٥.٠  ٣٢.٨٠  ثا/مطاولة القوة
  ٢,٢٨) = ٩( امام درجة حریة ٠.٠٥ ≤ الجدولیة عند نسبة خطأ تقیمة * 

 الــصفات البحــث فــي يالیوجــد فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مجمــوعت) ٣(رقــم  مــن الجــدول یتبــین
 وهـي اقـل مـن قیمـة  )١,٦٦ – ٠,٤٨  (المحـسوبة مـا بـین  ) ت(اذ تراوحت قـیم ، اللیاقة البدنیة المختارة 

ــــسبة خ)ت( وهــــذا یعنــــي تكــــافؤ ) ٢,٢٨(والبالغــــة ) ٩( وامــــام درجــــة حریــــة ٠.٠٥ ≤طــــأ  الجدولیــــة عنــــد ن
  .تلك المتغیرات اعاله ب البحث تيمجموع
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 ٣٤

  :في البحث المستخدمة األجهزة ٤-٣
  :   في جمع البیانات الخاصة بتجربة البحث وهيواألجهزة األدواتقام الباحث باستخدام 

 .ساعة توقیت  ♦
 .شریط قیاس ♦
 . والوزنجهاز لقیاس الطول  ♦
  .جهاز تلفزیون  ♦
  .جهاز فیدیو وٕاعداد التوصیالت الالزمة ♦
 . شرائط فیدیو موضح علیها األداء المهارى للمسكات  ♦
  .الهیدبروجكتر  جهاز ♦
 . للمسكات الحركيصور فوتوغرافیة توضح مراحل األداء  ♦

   : التصمیم التجریبي٥-٣
تجربتـه اختیـار تـصمیم تجریبـي مناسـب  إجـراء التي ینبغي على الباحـث القیـام بهـا قبـل األمورمن 

اذ اسـتخدم ) ٣٩ ، ١٩٨٤ ، وآخـرونفـان دالـین  (.الختبار صحة النتائج المستنبطة من فرضـیات البحـث 
الباحــث التــصمیم التجریبــي الــذي یطلــق علیــه اســم تــصمیم المجموعــات العــشوائیة االختیــار ذات االختبــار 

  .یوضح ذلك ) ١(ل والشك) ١٦٢ ، ١٩٨١، الزوبعي والغنام  (ألبعدي
  ألبعديالمجموعة التجریبیة          المتغیر المستقل              االختبار 

    ألبعدياالختبار   ــــــــ              المجموعة الضابطة        
  )١(الشكل 

  ألبعدي لالختباریوضح التصمیم التجریبي 
  :تجربة االستطالعیة  ٦-٣

 علــى عینــة مــن منهــاج القبتطبیــ وذلــك ٢٦/٣/٢٠٠٨ بتــاریخ عیةاســتطال تجربــة بــأداءقــام الباحــث 
  :البا وكان أهداف هذه التجربة هو ط) ١٠(طالب مجتمع البحث وعددهم 

  . التجربة األداءضبط زمن  -
 . التعلیمي للتطبیق بشكل النهائي منهاج من صالحیة الالتأكید -
 . من استخدام الوسائل التعلیمیة المتعددة التأكید -
  الحلول لها ع تطبیق التجربة ووضأثناءلى الصعوبات التي یمكن ان تحدث التعرف ع -
   .األسلوب اتدریب المدرس على تطبیق هذ -
  : تنفیذ التجربة الرئیسیة  ٧-٣

  .  من قبل المجموعتین الضابطة والتجریبیة تم تنفیذ تجربة البحث الرئیسة
  : المجموعة الضابطة ١- ٧- ٣

  .        مصارعة الرومانیة ال في األساسیةمسكات ال في تعلم ةلطریقة االمری استخدمت المجموعة الضابطة ا-
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 ٣٥

  : المجموعة التجریبیة ٢- ٧- ٣
  :االتي األسلوبالوسائل التعلیمیة المتعددة وفق   تم تعلیمها باستخدام  
  . صورة ثابتة لمراحل االداء الحركي للمسكة على لوحة تعلیمیة  یقوم المدرس بالشرح وعرض-  
  .بالتصویر الفیدیوي صور المتحركة للمسكةال یقوم المدرس بالشرح وعرض -  
  . عرض صورة شفافیات على الهیدرو بروجكتر -  
  . عرض نموذج تطبیقي من قبل المدرس -  
  .األخطاءتصحیح  تطبیق العملي من قبل الطالب مع -  
   .یة الراجعةالتغذوٕاعطاء  مقارنة أداء الطالب مع الوسائل التعلیمیة المتعددة -  

   :التعلیمي منھاجاألھداف العامة لل و منھاج تطبیق ال٣- ٧- ٣
  : هو منهاج ان هدف  تطبیق ال

  :  بدقة وبسرعة االتیة) مسكات ال( إكتساب الطالب كیفیة أداء المهارات  -١
  .مسكة مسكة هاف تاف  -        
 .رمي بلف الذراع   مسكة-        
 . دوران حجز الرقبة مع  مسكة -        
 .مسكة رمي الورك  -        

 التعــرف علــى تنمیــة أراء وانطباعــات الطــالب مــن الــتعلم علــى كیفیــة اســتخدام  الوســائط التعلیمیــة عنــد -٢
  .   األساسیة فى فعالیة المصارعة الرومانیة المسكاتتعلم 

   :واإلمكانات المتاحة منهاجخواص الوسائط التعلیمیة المتعددة المستخدمة فى ال
قام الباحث بالتعرف على الخصائص المختلفة للوسـائط التعلیمیـة المتعـددة بـصفة عامـة مـن حیـث 
ممیزاتهــا وطــرق وحــدود اســتخدامها للموائمــة بــین نــوع العمــل المطلــوب وهــذه الخــواص وبنــاء علــى هــذا تــم 

  - :االتیةاالتفاق على استخدام الوسائط 
لمراحــل األداء الحركــى للمــسكات علــى لوحــة تعلیمیــة تــم عرضــها كــصور ثابتــة  : ال  صورالفوتوغرافیة -

   .لألبطالوكانت الصور 

 باإلمكانیـــات باإللمـــامقـــام الباحـــث   :التعلیم   ي منھ   اجاألجھ   زة واألدوات التعلیمی   ة الالزم   ة لتنفی   ذ ال -
   .اربیل / في كلیة التربیة الریاضیة جامعة صالح الدینالمتاحة 

مـسكات االساسـیة فـي ال( مـسجل علیهـا األداء األمثـل لمهـارات تم اسـتخدام شـرائط فیـدیو  : فیدیوشریط -
 وبالتــــصویر البطــــئ لتوضــــیح مراحــــل األداء المهــــارى عتیــــادي االوبالتــــصویر) مــــصارعة الرومانیــــة ال

 لكــل مهــارة بهــدف عرضــها علــى الطــالب لفهــم التحلیــل الحركــى للمهــارات وكانــت بعــض مــن والحركــي
  . خر للطالب آ وبعض لإلبطالالتصویر 

وحــدات تعلیمیــة لكــل مجموعــة وزمــن كــل وحــدة ) ٦(اســابیع وبمعــدل ) ٦(لمــدةوتــم تنفیــذ التجربــة البحــث  -
 . وعتینوحدة للمجم) ١٢( مجموع الوحدات التعلیمیة أصبحوبذلك )  دقیقة٩٠(تعلیمیة 
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 ٣٦

  استمارة التقویم  ٨-٣
 المصارعة الحرة قام الباحث بعد االطالع على عدد من استمارات تقویم فن اداء المسكات في    
بتصمیم استمارة استبیان بخطواته االولیة من ) ٢٠٠٣المولى، (، )١٩٩٧الحاج سعید، (، )١٩٩٢، بناال(

 في ∗اجل تحقیق اهداف الدراسة الحالیة ثم عرضت االستمارة على مجموعة من ذوي الخبرة واالختصاص
ة اقسام  التعلیمي الى ثالثمنهاجنها اللعبة المصارعة بعد تقسیم كل مسكة من المسكات الحركیة التي تضم

  . ثم حددت الدرجة الكلیة لكل مسكة بعشر درجات) القسم الختامي، القسم الرئیس، القسم التحضیري(
   وقــد تــم∗ مــن صــدق االســتمارة وذلــك بعرضــها علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمختــصینالتأكــدوتــم     

 ولغرض التاكد مـن ،تم التاكد من صدق االستمارةوبهذه النسب % ) ٨٠.٣٠(تفاق ة االالحصول على نسب
ــم یــدخلو ضــمن عینــة  موضــوعیة المالحظــة قــام الباحــث مــع اثنــین مــن المقــومین بمــشاهدة عــشرة طــالب ل

ممــا یعطــي ) ٠.٨٠(فكانــت قیمــة معامــل االرتبــاط المتعــدد بیــنهم  ) هــاف تــاف(البحــث الرئیــسة وفــي مــسكة 
  اعاد الباحث اختبارهم مـرة اخـرى وقـام بحـساب معامـل االرتبـاط  بعد مرورسبعة  ایام،موضوعیة لالستمارة

  . مما یعطي ثباتا لالستمارة )٠.٨١١(البسیط وكانت  
وبعد اتفاق الخبراء والمختصین علیها تم وضع الدرجات النهائیة لكل مرحلة ثم اعتمدت االسـتمارة     

  ) ٢( الرقم ي بشكلها النهائي في التقویم كما موضح في الملحق ذ
  :عملیة التقویم  ٩-٣

من ذوي االختصاص ∗∗ قام الباحث باالستعانة بمقومین، من اجل تقویم االداء ومعرفة صالحیته 
اذ تم اجراء التقویم في یـوم واحـد للمجـامیع الـثالث وعـن طریـق اسـتمارة معـدة لهـذا ، في مجال المصارعة 

  . )٣( ملحق الغرض
  

  : الوسائل االحصائیة ١٠-٣

                                      
∗  

  الجامعة  الموقع  االختصاص  اسماء المختصین
 جامعة صالح الدین كلیة التربیة الریاضیة طرائق التدریس  فداء اكرم. د.م.أ

 جامعة صالح الدین كلیة التربیة الریاضیة مدرس مادة مصارعة  سرھنك عبد الخالق. د.م

 جامعة صالح الدین  كلیة التربیة الریاضیة  مدرس مادة مصارعة   ثائر عبد االحد . د.م

 جامعة صالح الدین  كلیة التربیة الریاضیة  طرائق التدریس   حسین سعدي . د.م

 جامعة السلیمانیة كلیة التربیة الریاضیة مدرس مادة مصارعة جالل خضر احمد. م.م

  جامعة صالح الدین  كلیة التربیة الریاضیة  مدرس مادة مصارعة  م  منھل نبیل .م
 
 

   صالح الدین  جامعة –كلیة التربیة الریاضیة االحد                               ثائرعبد.   د ∗∗
  صالح الدین   جامعة –        كلیة التربیة الریاضیة م فرهاد علي مصطفى              .م     

  دین صالح ال جامعة –                           كلیة التربیة الریاضیة  منهل نبیل بویا م.  م   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٧

  ابيالوسط الحس -
  االنحراف المعیاري  -
 .في حالة تساوي العدد للمجموعتین غیر المرتبطتین ) ت(أختبار  -

  .) ١٠٢، ١٩٩٦،التكریتي والعبیدي  (                                                          
  :  عرض النتائج -٤
   :عرض النتائج ومناقشتها ١ – ٤

مـصارعة فـي ال األساسـیةمـسكات ال تعلـم بعـض  فـيتي مجمـوع بـین ألبعديعرض نتائج االختبار 
  .ذلك یبین ) ٤( رقم والجدولالرومانیة  

  )٤(رقم الجدول 
  األساسیة داللة الفروق بین المجموعتین البحث في تعلم مسكات یبین 

   في مصارعة الرومانیة  
وحدة   المتغیرات  التجریبیة   الضابطة 

  ع  س  ع  س  القیاس
قیمة ت 
  المحسوبة 

  *٢.٥٩  ١.٤٠  ٦.٤٠  ١.١٢  ٤.٨٥  درجة  مسكة هاف تاف

  *٦.٥٦  ٠.٩٩  ٧.١١  ١.٢١  ٥.٦٠  درجة  رمي بلف الذراع مسكة

  *٢.٦٢  ١.٣٠  ٦.٩٠  ١١،.١  ٥.٤٠ درجة  حجز الرقبة مع دوران مسكة

  *٣.٨٦  ٠.٧٤  ٦.٢٦  ١.٣٨  ٤.٥٧ درجة  مسكة رمي الورك

  ٢.٢٨) =  ٩ (ة حریة  درجوٕامام ٠.٠٥ ≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(قیمة * 
لمجموعــــة التجریبیــــة التــــي اســــتخدمت ل الحــــسابیة األوســــاطان قیمــــة ) ٤( رقــــم  مــــن الجــــدولیتبــــین

 واالنحرافــات المعیاریــة) ٦.٢٦، ٦.٩٠ ،٧.١١ ،٦.٤٠( األربعــةالوســائل التعلیمیــة المتعــددة  فــي مــسكات 
لیــــدي كانــــت ق التألســــلوباامــــا المجموعــــة الــــضابطة التــــي اســــتخدمت )  ٠.٧٤ ،١.٣٠ ، ٠.٩٩، ١.٤٠(

)   ١,٣٨-١,١١-١,٢١-١,١٢( واالنحـراف المعیــاري) ٤.٥٨ -٥.٤٠ -٥.٦٠ -٤.٨٥(الوسـط الحــسابي 
، ٢.٦٢، ٦.٥٦، ٢.٥٩(المحــــسوبة  بــــین المجمــــوعتین التجریبیــــة والــــضابطة هــــي ) ت(وقــــد كانــــت قیمــــة 

 )٠.٠٥ (ومـستوي داللـة)  ٩(عنـد درجـة حریـة) ٢.٢٨( الجدولیـة البالغـة )ت(من قیمة   وهي أكبر)٣.٨٦
وهذا یدل على  وجود فروق ذات داللة المعنویة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة وهذا یدل على تفوق 

  . المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة 
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بوجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي ) ٤(جــدول ) ت( اختبــار مــن  نتــائجهــااظهرت ومــن خــالل مــا
اذ ان المجموعـــة التجریبیـــة التـــي تعلمـــت باســـتخدام ،  الحركیـــة المـــسكاتفـــي معظـــم مـــستوى اداء الطـــالب 

 االربـع،سكات المـة الضابطة في في العملیة التعلیمیة قد تفوقت على المجموع)) الفیدیو(الوسیلة التعلیمیة 
یــة الــذي فــي العملیــة التعلیم) ا لــصور المتحركــة(ویعــزو الباحــث ســبب ذلــك الــى فاعلیــة الوســیلة التعلیمیــة 

ســـاعد فـــي الحـــصول علـــى صـــورة واضـــحة لـــالداء الحركـــي ممـــا ادى الـــى ادراك واكـــساب المهـــارة الحركیـــة 
  . ىبوضوح فتم التعلم بصورة احسن واسرع من المجموع االخر 

أن اســتخدام الوســائل التعلیمیــة ســاعد المــتعلم علــى خــزن المعلومــات )" ١٩٩١، االزیرجــاوي(ویــشیر
یقــي متــرابط مــع  ان عملیــة الــتعلم الحق اذ،قــي بــشكل جیــد وســهولة اســترجاعها والوصــول الــى الــتعلم الحقی

  . )١١٧,١٩٩١،االزیرجاوي(" االحتفاظ الجید
 في نقل محتوى المادة التعلیمیة ا   ومهما  اساسیا  ان الوسائل التعلیمیة تؤدي دور  "  )٢٠٠١، الحیلة(ویؤكد 

  .)٢٠٠١،٤٦١ ،الحیلة  ("الى المتعلم ببساطة ووضوح
ســبب تقــدم افــراد المجموعــة التجریبیــة ان اســلوب الوســائط یــساعد  ایــضا ان  یعــزى الباحــثوكــذلك 

 علـى التحلیـل الطـالب على ترتیب المادة العلمیة فـى الـذاكرة بطریقـة معینـة كمـا ان هـذا االسـلوب یـساعد ا
اخـرى عنـد الحاجـة العقلى للحركة ممـا یـسهل عملیـة اسـترجاع وتـذكر المعلومـات المعرفیـة او الحركیـة مـرة 

   )١٩٩٠، عثمان(ویذكر  ،الیها
ان اســتخدام الوســیلة التعلیمیــة فــي عملیــة الــتعلم یثیــر انتبــاه المــتعلم بدرجــة كبیــرة ویــسهم فــي زیــادة 

كمـا تـساعد علـى تـصحیح ، میل المتعلم نحو المهارة الحركیة ودفعهم الى زیادة بذل الجهد لتحـسین االداء 
ممــا ســاعد ) الفیــدیو(نــة ادائهــم بــاالداء الــصحیح للمهــارة عــن طریــق جهــاز االخطــاء وذلــك عــن طریــق مقار 

ان اســتخدام االجهــزة واالدوات المــساعدة " اذ یــذكر عثمــان .علــى اكتــساب المهــارات الحركیــة قیــد البحــث 
فمــن خــالل عملیــات العــرض واســتخدام ، تــؤدي الــى بنــاء التــصور الحركــي بــشكل جیــد عنــد الفــرد المــتعلم 

أثیر االیجـابي فـي بنـاء التـصور الحركـي وهـذا مـایؤدي الـى تحـسین االداء وسـرعة تاجعة یمكن الالتغذیة الر 
  .)١٥٢ ،١٩٩٠ ،عثمان" (التعلم 

علــى ان الوســائل المرئیــة تعمــل علــى تحــسین فهــم المــتعلم وتنمیــة قدراتــه ) ١٩٩٥ ،محــسن(ویؤكــد 
  ). ٤,١٩٩٥،محسن(ومساعدته على تحسین ادائه الحركى 

ان الـــتعلم یعتمـــد علـــى مـــدى مالئمـــة الوســـائط التعلیمیـــة المتاحـــة ومـــدى ) " ١٩٨٦، اللقـــائي(وكـــذلك یؤكـــد 
  . )٤٠، ١٩٨٦ ن،اللقائی(طریقة والوسیط التعلیمي والمعلم التكامل بین ال

  : االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات ١-٥ 
  .ل المهاري الفراد عینة البحث ان استخدام الوسیلة التعلیمیة ذو فاعلیة وتأثیر ایجابي في التحصی -
ـــــصور المتحركـــــة - ـــــة  ال ـــــي اســـــتخدمت الوســـــیلة التعلیمی ـــــة الت ـــــدیو( تفـــــوق المجموعـــــة التجریبی ـــــى ) الفی                                                                                                                              عل

   .طة ة الضابالمجموع
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  : التوصیات ٢-٥
  -:في ضوء نتائج الدراسة یوصى الباحث بما یأتي 

                             بالتـــدریس خـــالل تعلـــیم المهـــارات الحركیـــة  المتعـــددة  التعلیمیـــةائلضـــرورة التأكیـــد علـــى اســـتخدام الوســـ -
  .الرومانیة بالمصارعة

 مـسكات أخـرى مـن المـسكات ئل التعلیمیـة فـي تعلـماجراء مزید من الدراسات للتعرف على فاعلیـة الوسـا -
  . في فعالیات اخرى المهارات الحركیة المختلفةالمصارعة الحرة والرومانیة و في 

  
   :المصادر

  مكتبة االنجلو ، استراتیجیة التعلم وأسالیب التعلم )" ٢٠٠٤(مجدي عزیز، ابراهیم  .١
ـــــــــم الـــــــــنفس التربـــــــــوي )"١٩٩١(فاضـــــــــل محـــــــــسن ،االزیرجـــــــــاوي  .٢ الكتـــــــــب للطباعـــــــــة  دار، أســـــــــس عل

  .الموصل،والنشر
اثر استخدام بعض طرائق التعلیم في تعلم المبتدئین فن اداء بعض )" ١٩٩٢(لیث محمد داؤد . البناء .٣

  .جامعة الموصل ،غیر منشورة ،رسالة ماجستیر، مسكات المصارعة الحرة 
ئیة فـي بحـوث التربیـة التطبیقـات االحـصا) " ١٩٩٦(حـسن محمـد ، ودیع یاسین والعبیـدي ، التكریتي  .٤

 .جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الریاضیة 
اتجاهات طالب كلیة التربیـة الریاضـیة نحـو مـادة المـصارعة )" ١٩٩٧(زیاد طارق حامد، الحاج سعید .٥

كلیــة ،رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة " وعالقتهــا بفــن االداء وبعــض القــدرات البدنیــة والحركیــة الخاصــة
  جامعة الموصل ، الریاضیة التربیة

دار ، ١ط ، ١ج " القیـاس والتقـویم فـي التربیـة البدنیـة والریاضـیة) " ١٩٩٥(محمد صبحي ، حسانین  .٦
  .القاهرة ، الفكر العربي 

  ،بیروت، مبادئها وتطبیقاتها ، الوسائل التعلیمیة )" ١٩٨١(محمد زیاد ،حمدان  .٧
 المیـسر دار، ١ط" نظریـة ممارسـة، التعلیمـيالتـصمیم )" ١٩٩٩(و ذیـاب محمـد محمـود ومحمـد، حیلة .٨

  . اردن ، وعمان  والتوزیع
مطبعـة ، ١ج، " موسـوعة القیـاس واالختبـارات فـي التربیـة الریاضـیة ) " ١٩٨٨(ریسان مجید ،خریبط  .٩

  .البصرة ، وزارة التعلیم العالي 
 مطبعــة ١ط" منــاهج البحــث فــي التربیــة )" ١٩٨١(محمــد احمــد ، عبــد الجلیــل و الغنــام، عــيبالزو  . ١٠

  .جامعة بغداد 
دراســة لفاعلیــة اســتخدام الوســائط التعلیمیــة المتكاملــة وغیــر )" ١٩٩١(نبیلــة محمــد حــسن ، عبــاس  . ١١

كلیـة التربیـة الریاضـیة ، غیـر منـشورة ، رسـالة دكتـوراه ، متكاملة والتقلیدي في تـدریس مهـارات البالیـة 
  . جامعة االسكندریة ، للبنات 

، ١ط،دار العلــــم للنــــشر والتوزیــــع "موســــوعة العــــاب القــــوى )" ١٩٩٠(محمــــد عبــــد الغنــــي ، عثمــــان . ١٢
  .الكویت 

، ١ط، "اختبــارات االداء الحركـــي) " ١٩٨٢(محمـــد نــصر الـــدین ، محمــد حـــسن ورضــوان، عــالوي . ١٣
  .دار الفكر العربي 
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فــي تنمیــة بعــض ) الفیــدیو(اثــر اســتخدام الوســیلة التعلیمیــة لجهــاز ) " ٢٠٠٢( داهللاعــولیــد و ، علــي . ١٤
، المجلــد الثــامن،مجلــة الرافــدین للعلــوم الریاضــیة "  بكــرة الطاولــةاألساســیةبدنیــة والمهــارات الــصفات ال

 .جامعة الموصل، كلیة التربیة الریاضیة، العدد التاسع والعشرون
مناهج البحث في التربیة وعلم النفس، ترجمة محمد نبیل نوفل ) : ١٩٧٧(فان دالین، دیوبولد، ب  . ١٥

  .مصریة، القاهرة وآخرون، مكتبة االنجلو ال
ـــائي . ١٦ ـــة والمـــنهج المـــدرس )" ١٩٨٦(حـــسین احمـــد، اللق ـــیج العربـــي ،الوســـائل التعلیمی ، مؤســـسة الخل

  ،القاهرة 
تـــأثیر اســـتخدام بعـــض الوســـائل الحدیثـــة علـــى مـــستوى أداء بعـــض )" ١٩٩٥(ریـــم محمـــد ، محـــسن . ١٧

جامعة ، الریاضیة للبنات كلیة التربیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "الوثبات في التمرینات الحدیثة 
  . القاهرة ، حلوان 

فـــي ) والمتحركـــة  الـــصور الثابتـــة(اثـــر اســـتخدام الوســائل التعلیمیـــة )" ٢٠٠٤(حـــازم احمـــد ،مطــرود . ١٨
ــ فــي منــشوربحــث. بالمــصارعة األساســیةالتحــصیل المهــاري لــبعض المهــارات   الرافــدین للعلــوم ة مجل

  .ثون العدد السادس والثال،المجلد العاشر ، الریاضیة 
 نظــام الوســائط المتعــددة فــى تحقیــق بعــض أهــداف تــدریس اســتخدام)"١٩٨٣(احمــد حامــد ،منــصور . ١٩

   دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة المنصورة، اطروحة، "الریاضیات للمرحلة المتوسطة
اثــر اســتخدام بعــض االســالیب فــي تنظــیم محتــوى مــنهج مــادة المــصارعة )" ٢٠٠٣(ســلوان،المــولى . ٢٠

جامعـة الموصـل ، كلیة التربیة الریاضـیة ، غیر منشورة  رسالة،قیق بعض االهداف التعلیمیة على تح
.  
  .جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر" التدریب في المصارعة )" ١٩٨٧(عبدعلي،نصیف . ٢١

22- jim hoekema :The muit and leff of multimedia platforms Educational 
technology,may 1992,28,31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   )١( تابع ملحق 
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   الوسائل التعلیمیة المتعددة باستخدامنموذج لوحدة تعلیمیة 
  الرومانیة  مصارعةال - :   اسم الفعالیة              المرحلة الدراسیة الثانیة                  

   رمي الورك  علیم مسكة ت- :هدفال              دقیقة                ٩٠ - :   زمن والوحدة 
  ثنین  األ- :  الیوم                                      ١٠  - :   عدد الطالب  

  ٢٠٠٨/ ٣ / ٣٠  - :  التاریخ                                                        
  

  الجانب التنظیمي  شرح الفعالیات الحركیة  الوقت  نوع النشاط  المحتوى
  

  
  دياإلعدا
  
  

  تهیئة عامة
  
  
  
  
  

  الجزءالرئیس
  
٦٥  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجزء الختامي
   د٥

  المقدمة
  
  

  اإلحماء العام
  

  اإلحماءالخاص
  
  

  نشاط تعلیمي
  

٥  
  نشاط تطبیقي

  
   د٦٠

   د٥
  
  
   د١٠
  
  
  د١٠
  
  
  د٣

  
   د ٢

  
  
   د ٣

  
  د٥ 

  
   د٥

  
   د٢

  د٤٠
  
   د٥

  
  د ٥

  
  
  

رجي  مالحظـة المظهـر الخـا– أخذ الغیابـات –الوقوف النظامي 
  ) ١(شكل . 
  

 تمـــارین - تمـــارین القـــوة- تمـــارین مرونـــة-تمـــارین ســـیر وهرولـــة
  .الرشاقة 

تمـارین –مـصارعةالتمـارین لقـوس –تمارین زوجیة للقوة والمرونـة 
  . اشتباك خفیف

  
  
   االستعداد وااللتحام –عادة حركات الدرس الماضي ا
  

. عـــرض المـــسكة مـــن قبـــل المـــدرس) رمـــي الـــورك(شـــرح مـــسكة 
  .) ٢(شكل

           
  .بأستخدام صور الثابتة ) رمى الورك(شرح وعرض مسكة 

  
ـــــــــورك(شـــــــــرح وعـــــــــرض مـــــــــسكة  بأســـــــــتخدام صـــــــــور ) رمـــــــــي ال

  ).الفیدیو(المتحركة
ـــــورك(شـــــرح وعـــــرض مـــــسكة  ـــــد ) رمـــــي ال بأســـــتخدام جهـــــاز الهی

  . بروجكتر
  . نموذج من قبل المدرس مع تصحیح االخطاء تطبیق 

ر الوسیلة التعلیمیة  تطبیق عملي من قبل الطالب مع اختیا
المناسب له والمدرس یقوم بمقارنة االداء مع الوسائل التعلیمیة 

  .المتعددة واعطاء التغذیة الراجعة 
   
  

  . االنصراف – تدلیك –تمارین ارتخاء 
  )٥( شكل 

  

  
  
  
  )١(شكل

  
  
  
  
  
  
  
  )٢(شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٣(شكل

  
  
  
  
  
  )٥(شكل
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  )٣(ملحق رقم 

    الرومانیة  المصارعة یم  طالب للمسكة رمى الورك فينموذج استمارة تقو       
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